Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging

Marinebedrijf Sport- en
Ontspanningsvereniging
Handelsregister:
Alkmaar 40.63.48.67

Agenda
Algemene leden vergadering 2015
Donderdag 2 april 2015 om 20.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2014
5. Notulen begrotingsvergadering 30 oktober 2014
6. Jaarverslag secretaris 2014
7. Financiële afhandeling betreffende opheffing Afd. recreatie
8. Financieel Jaarverslag 2014
9. Verslag Kascontrolecommissie
10. Bestuursverkiezing

MBSOV
Bezoekadres:
Verenigingsgebouw “Dukdalf”
Hoofdgracht 1
1781 AA DEN HELDER
Postadres:
Postbus 21
1780 AA DEN HELDER
T. 0223-657440
Email:
MBSOV@mindef.nl
www.mbsov.nl
Contactpersoon
1e secretaris MBSOV(wnd.)
C.A. Jacobs
R. Piersma
2e Secretaris MBSOV
T. 0223-651331
Mob: 06-53643851
Email: secretaris@mbsov.nl

Aftredend:
e

1 Secretaris, Angela Krijgsman, niet herkiesbaar
Bestuurslid, Rob vd Akker, herkiesbaar
Bestuurslid, Mart Munter, Herkiesbaar( voor 1 jaar)
1e Penningmeester, Henk de Vries Herkiesbaar
Verder draagt het hoofdbestuur voor de functie van bestuurslid voor de
Heer G Slothouber
Vacant is de functie van 1e Secretaris
Kandidaten voor de functie van 1e Secretaris en eventuele tegen
kandidaten voor de overige functies kunnen zich schriftelijk opgeven tot
uiterlijk 26 maart 2015 tot 12.00 uur bij de secretaris van het
hoofdbestuur.
11. Goedkeuring begroting 2015
12. Vaststellen contributie 2015
13. Rondvraag
14. Sluiting
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van
harte welkom. De voorzitter maakt melding van een aantal huishoudelijke
regels die van kracht zijn tijdens de ALV en verzoekt de leden gezamenlijk gebruik te maken van de beschikbaar gestelde documenten. De voorzitter vraag of iedereen zich gemeld heeft vanwege het aantal kiesgerechtigden benodigd voor een 2-tal stemmingen volgens HHR 6.1.3 (” De
agenda van de algemene jaarvergadering bevat naast de in Artikel 12
van de Statuten opgesomde punten, een bij de opening gedane verklaring over het aantal aanwezige stemgerechtigde leden”)
De Vz stelt vast dat er 36 kiesgerechtigde leden zijn.
Voorzitter verzoekt een ieder te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te
nemen voor iedereen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter geeft aan dat vanwege bestuursverkiezingen de agenda is
aangepast. Na deze verkiezingen worden de zaken aangaande 2014 behandeld. De royementen worden vastgesteld bij het agendapunt vaststellen contributies. Hij verzoekt de leden tot het inbrengen van vragen, deze
zullen worden behandeld tijdens de rondvraag. De voorstellen die te ingrijpend zijn, kunnen worden afgehandeld volgens HHR 6.1.6 (“Voorstellen, die naar de mening van de voorzitter belangrijk of ingrijpend zijn en
niet op de agenda van de algemene vergadering voorkomen, kunnen niet
door de vergadering worden behandeld. Deze dienen op de agenda van
de eerstvolgende vergadering te worden geplaatst”)
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met als toevoeging een vraag van dhr M.
Petter betreffende de activiteiten.
4. Notulen 1e Algemene Ledenvergadering 28 maart 2013
Inhoudelijke worden er geen vragen gesteld en worden de notulen van de
1e ALV van 28 maart 2013 met algemene stemmen vastgesteld.
5. Notulen 2e Algemene Ledenvergadering 11 april 2014
Geen vragen of opmerkingen, de notulen van de 2de ALV van 11 april wordt
met algemene stemmen vastgesteld.
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6. Notulen Begrotingsvergadering 31 oktober 2013
De voorzitter neemt pagina voor pagina het gestelde in de notulen van de
begrotingsvergadering van 31 oktober 2013 door. Op pagina 5 van het
verslag staat dhr N. Ridder zijn naam verkeerd (de Ridder), na wijzigingen worden deze notulen door de aanwezige leden vastgesteld.

7. Jaarverslag secretaris 2013
De 1e secretaris leest het secretarieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2013 in het geheel voor (zie bijlage).
8.

Financieel jaarverslag 2013
De Penningmeester licht het financieel overzicht van 2013 toe. De
afdeling Badminton heeft geen verslag aangeleverd, PM gaat gesprek aan
met de afdeling. De heer Marc Petter en Gerard Lengers vragen zich af
waarom de activiteiten bijdrage niet wordt vermeld? De bijdrage van het
MB, die aan de vereniging wordt gedaan ten behoeve van de activiteiten
dragen niets bij aan de exploitatie van de vereniging. Wat bijgedragen
wordt, wordt ook weer uitgegeven. De € 10.000, - die door de MBSOV
wordt bijgedragen gaat wel ten koste van de exploitatie. De totale
afrekening inclusief de bijdrage MB worden apart zichtbaar gemaakt op
het overzicht activiteiten.

9. Verslag Kascontrolecommissie
De voorzitter verzoekt één van de leden van de kascontrolecommissie
(KCC) het uitgebrachte verslag voor te lezen aan de aanwezige leden.
De heer Boldingh neemt het woord en geeft een uitleg aan de ALV van
de bevindingen van de KCC De voorzitter KCC verzoekt de ALV decharge
te verlenen aan het bestuur t.a.v. de kascontrole over het verenigingsjaar 2013.
Voor wat betreft de samenstelling van de KCC voor het lopende verenigingsjaar zal het zo zijn dat “Breewijd” zal afvallen en het bestuur verzoekt HisDoc om een representatieve vervanger aan te leveren.
10. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft voor het uitbrengen van de stemmen aan wie er
stemrecht hebben. Dit zijn de MB leden, PL leden, LV leden, EL leden en
de bestuursleden van de afdelingen, volgens het H.H.R artikel 3. De Vz
heeft aan het begin van de vergadering vastgesteld dat er 36
kiesgerechtigde leden aanwezig zijn.
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Aftredend en herkiesbaar is voorzitter Niek den Daas en aftredend en niet
herkiesbaar is 2e secretaris Bas van Uggelen. De heer Rob Piersma wordt
voorgedragen als 2e secretaris. Met algemene stemmen wordt Niek den
Daas herkozen en Rob Piersma als 2e secretaris gekozen.
De bestuurssamenstelling 2014:
Functie:

Naam:

Benoemtijd (jaar):

Voorzitter

Niek den Daas

3

1ste Secretaris

Angela Krijgsman

2

Penningmeester en
vice voorzitter

Henk de Vries

1

2e secretaris

Rob Piersma

3

Lid

Corné Jacobs

2

Lid

Marianne
Obradovic

2

Lid

Mart Munter

1

Lid

Rob van den Akker

1

Lid

Vacant

3

Helaas is Bas van Uggelen niet aanwezig, maar de Voorzitter bedankt
hem ten overstaan van de aanwezige leden en geeft aan dat het bestuur
nog traditioneel en op gepaste wijze afscheid gaat nemen van Bas.
11. Renovatie Beuk 1
Het HB is voornemens om de Beuk 1 te renoveren. De bar is ernstig
verouderd en voldoet niet meer aan de ARBO-normen. De voorzitter
presenteert de aanwezigen een presentatie, waarin een indruk wordt
gegeven van het toekomstige uiterlijk van de naieuwe zaal en bar. Na
de presentatie dankt hij het projectteam onder leiding van Marc Petter
voor al het werk tot nu toe. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten
om voorlopig een pas op de plaats te maken betreffende de verbouwing,
er is een DVD nota waarop De Dukdalf genomineerd staat om eventueel
afgestoten te worden. Defensie moet ruimte in leveren, grond en
gebouwen, om te voldoen aan de bezuinigingseisen. Dat De Dukdalf
afgestoten gaat worden staat geenszins vast. Wel is het bestuur van
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mening dat hier zekerheid over moet bestaan om een verbouwing van
deze grootte aan te gaan. Voorzitter verzoekt te stemmen om, onder
voorbehoud van behoud Dukdalf, akkoord te gaan met het voornemen
tot renovatie en de daaraan verbonden kosten.
De leden gaan unaniem akkoord.
12. BTW-plicht
Al jaren is het zeer lastig om financieel binnen, de door de Belastingdienst, gestelde omzet te blijven. Het bestuur heeft een onderzoek laten
doen naar de haalbaarheid en consequenties van een eventuele BTWplichtigheid van de MBSOV. Na bestudering van een zeer uitgebreid
rapport, uitgevoerd door vof Sinnige, waarbij alle afdelingen zijn bekeken en benoemd, is het bestuur van mening dat MBSOV de weg naar de
BTW-plicht moet inslaan. Uit het rapport is onder andere vast komen te
staan dat een aantal afdelingen cq activiteiten, onafhankelijk van de
hoogte van bedragen vallen onder de BTW-plicht. Tevens is er gekeken
naar eventuele vermindering van de exploitatie, zodat we onder de gestelde grenzen gaan vallen, maqar dit vindt het HB geen optie. Bij vermindering zullen de inkomsten zo laag worden dat er ook in de diverse
uitgaven zal moeten worden gesneden. De grote investering (dit jaar
76.000 euro, met een vervolg de komende jaren) van Beuk 1 is een
grote aftrekpost. Bij elkaar genomen is de gang naar BTW plicht onafwendbaar. Uiteraard zal het bestuur, na toestemming van de leden, een
plan van aanpak laten maken om bij de belastingdienst te pleiten voor
een aantal vrijstellingen voor diverse afdelingen. Een ander nadeel is de
wijziging binnen afdelingen en hun boekhouding. Zij kunnen geconfronteerd worden met de kosten voor de inrichting van de boekhoudingen
en het leren hiervan. Het bestuur zal ze hierin steunen waar mogelijk.
De Vz vraagt toestemming van de leden om deze wijzigingen in de vereniging in gang te zetten.
De leden gaan unaniem akkoord. De voorzitter dankt de leden voor deze onontkoombare en enige goede keuze.
13. Goedkeuring begroting 2014
In oktober 2013 zijn er tijdens de begrotingsvergadering enige aanpassingen gedaan en verwerkt in de nieuwe begroting. Na het doornemen
van de begroting, wordt de begroting 2014 goedgekeurd door de leden.
14. Vaststellen contributie 2014
Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributie voor 2014 aan te
passen. 16 personen zijn geroyeerd en zijn volgens de in de statuten
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gestelde eisen gewaarschuwd. De betreffende afdelingen zullen op de
hoogte worden gesteld en uitgeschreven.
15. Rondvraag
De heer M. Petter heeft vragen over de verdeling van de kortingen gegeven bij de activiteiten. Hij heeft e.e.a. nagerekend en de uitkomsten lopen uiteen en hij kan er geen lijn in vinden. De Vz geeft aan, dat het HB
de door hem gestelde zaken gaat bekijken en dat het HB een evenredige
en consistente korting zal gaan toepassen op de nog uit te voeren activiteiten van 2014. De heer M. Petter zal van het HB een terugkoppeling
ontvangen.
16. Sluiting
Om 21.31 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder
voor zijn aanwezigheid en nodigt allen uit om nog een drankje met
elkaar te drinken.
1e secretaris

Angela Krijgsman
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BIJLAGE 1

Secretarieel jaarverslag 2013

Marinebedrijf Sport- en
Ontspanningsvereniging
Handelsregister:
Alkmaar 40.63.48.67
MBSOV
Bezoekadres:
Verenigingsgebouw “Dukdalf”
Hoofdgracht 1
1781 AA DEN HELDER

2013 was voor iedereen een lastig jaar. De spanning van de reorganisatie
binnen het Marinebedrijf, onzekerheden over onze banen, de druk die dit
heeft gegeven is binnen het bestuur te merken geweest. Starten als Secre- Postadres:
Postbus 21
taris is in een “normaal” jaar, in een bescheiden vereniging niet makkelijk. 1780 AA DEN HELDER
T. 0223-657440
Starten als Secretaris in een bestuur van een enorme vereniging was een
Email:
gigantische uitdaging. Het bestuur was dit jaar bijna het gehele jaar door
MBSOV@mindef.nl
niet voltallig. Nicolette Smit heeft een nieuwe baan gevonden buiten defenwww.mbsov.nl
sie en moest ons verlaten. Henk de Vries langdurig uitgeschakeld wegens
een gescheurde aorta, maar gelukkig weer helemaal herstelt. Bas van Ugge-Contactpersoon
A. Krijgsman
len die ons gaat verlaten als 2de secretaris om bij de Vrijwillige Politie te
Secretaris MBSOV
gaan dienen. Hiervoor moest hij de afgelopen maanden vele cursussen met
T. 0223-652106
succes afronden om toe te kunnen treden tot het Korps, waardoor hij te
Mob: 06-53728712
weinig tijd had voor zijn bestuurstaken. Heel veel kwam neer op de reste- Email:
mbsov.secretariaat@gmail.com
rende bestuursleden. Naast mij inwerken, helpen, ondersteunen en moed
inspreken is er heel veel tijd gestoken in het vervangen van onze penning- Datum
Juni 2014
meester. Voordat Henk ziek werd was er al gedacht om de boekhouding
door een administratiekantoor te laten doen. Het ziek zijn van Henk heeft ditOnze referentie
proces versneld. Dit was een prima keus achteraf. De boekhouding is op
orde, open en transparant. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, er zijn
vele uren met Edith van der Does, van administratiekantoor Glim en van der
Does en Ria Weistra gemaakt om achterstanden weg te werken en het een
en ander in de administratie aan te passen om het financiële gedeelte wat
gemakkelijker te kunnen onderhouden. Henk kan zich nu meer richten op
het penningmeesterschap en minder met het boekhouden. Dit is een positieve vooruitgang!
Binnen het bestuur moeten er dit jaar belangrijke beslissingen genomen
worden, waar vorig jaar al een begin aan gemaakt is. Op dit moment verdiept het bestuur zich in het eventueel BTW-plichtig worden van de vereniging. Dit gaat zeker niet zonder slag of stoot. Alle voor en tegens worden
nauwkeurig afgewogen alvorens het besluit genomen gaat worden.
De verbouwing van Beuk 1 is ook een groot besluit, dit gaat over een fors
bedrag, het bestuur is zich er bewust van dat er verbouwingen moeten
plaatsvinden. De Dukdalf is een oud gebouw, Beuk 1 is ernstig gedateerd en
arbo-technisch is de werkomgeving rond de bar en keuken ernstig aan vernieuwing toe. Er worden mooie plannen uitgewerkt op dit moment. Ook is er
een voorstel gekomen voor de aankoop van de tennishal naast het Topspin
terrein. Een van de redenen is om een extra trainingslocatie te hebben voor
MBSOV volleybal en het tennissen aantrekkelijker te maken bij Topspin bij
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het aanbieden van een binnenhal. Er wordt onderzocht wat de aanschaf en
verbouwing van de hal gaat kosten en uiteraard daar tegen over wat dit kan
opleveren! Het bestuur is van mening dat MBSOV niet beide kan bekostigen.
Dit maakt het tot een lastige beslissing. Het bestuur beslist dit ook niet, dit
wordt besloten door de leden!
Helaas moeten we dit jaar ook afscheid nemen van de recreatieafdeling. Dit
besluit valt ons zwaar. De afnemende belangstelling, de kosten van het onderhoud en het staangeld maakt deze afdeling niet meer rendabel. Door het
afstoten van de afdeling zijn er nog een aantal caravans te koop, de opbrengst van de verkoop zal terugvloeien naar de vereniging om de schulden
in te lossen. Ook de modelbouwafdeling wordt opgeheven. De belangstelling
werd steeds minder en er was steeds minder animo om de club draaiend te
houden.
Zoals de meeste weten gaat de papieren uitgave van de Sirene zijn vermoedelijk laatste jaar in. De Sirene werd alle jaren kosteloos gedrukt door Repro-noord, door de bezuinigingen is de drukpers afgestoten. Repro-noord wil
tussen neus en lippen door graag een geprint exemplaar maken, maar niet
in de hoeveelheden die we voorheen hadden. Het bestuur heeft besloten om
de oplages te laten slinken en een digitaal exemplaar te plaatsen op de
website. Mede hierdoor word op dit moment de website aangepast om onder
andere makkelijker de Sirene te plaatsen. Het bestuur is voornemens om
een nieuwsbrief digitaal te verzenden naar alle leden die hun emailadressen
hebben aangeleverd en aangegeven deze digitaal te willen ontvangen. De
uitslag van de enquete is: 4 leden willen graag de Sirene thuis blijven ontvangen, wij zullen ons buigen over de haalbaarheid hiervan.
Er gebeuren ook veel positieve dingen, de activiteiten gaan zeer goed, nagenoeg alle activiteiten zijn uitverkocht. Er worden weer mooie reizen georganiseerd. De rookruimte is gereed, er wordt hard gewerkt aan de nieuwe
ruimte voor DIB. Het bestuur zou graag nog veel meer gerealiseerd willen
hebben, maar helaas regelmatig komen we toch wat handjes te kort!
Na de Algemene ledenvergadering 2013 zijn de statuten en het Huishoudelijk regelement aangepast en de statuten bij de Notaris bekrachtigd. Het
ledenaantal 2013 is 3436 leden, waaronder 1173 aangesloten bij een afdeling, BL 1129 leden, MB 1515 leden, PL 519 leden en 175 verzekeringsleden
Voor 2014 hopen wij nog veel moois te kunnen doen waaronder deze vereniging nog verder te laten groeien, er zullen nog de nodige beslissingen
genomen moeten worden, dat is niet altijd even makkelijk, het bestuur kan
jammer genoeg niet iedereen tevreden stellen. Het bestuur hoopt dan ook
op enig begrip op ieder front, ook wij zijn vrijwiligers en steken een hoop
tijd in de MBSOV! Wij zijn altijd bereid om te luisteren en eventuele problePagina 8 van 9
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men op te lossen. Het bestuur, hoe graag ook, is niet altijd in staat om alles
binnen de MBSOV te weten, laat ons weten als u iets constateert en help
ons om met elkaar de MBSOV levend te houden!
Angela Krijgsman
1

ste

Secretaris MBSOV
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